
 
 
 

 

1 Dia de Viagem 
Partida programada: 09 outubro 2021 (sábado) 

 

LAGO DE SANÁBRIA 
Os picos montanhosos refletem-se nas águas tranquilas do lago de Sanábria, uma magnífica 
herança da era glaciar. Há cerca de 100 mil anos, o gelo esculpiu este vale, hoje ocupado pelo 
maior lago natural da Península Ibérica. 
 
PORTO - Partida às 07h30. Viagem até CHAVES – a Aquae Flaviae dos romanos - paragem.  Continuação através da 
VEIGA DE CHAVES, entrada em Espanha, VERIN, em direção ao LAGO DE SANÁBRIA – de origem glaciar, a mais de 
mil metros de altitude e enquadrado num belo cenário de montanhas, sob a vigilância do mosteiro visigótico de S. 
Martin de Castañeda. Panorâmica em volta do lago e tempo livre. 
PUEBLA DE SANÁBRIA – à margem do troteiro Rio Tera e encimada 
por um forte castelo do SÉC. XV. Prosseguimento em direção à 
fronteira de PORTELO, RABAL, BAÇAL E GIMONDE. Almoço no 
Restaurante Típico D. Roberto. 
 

 

EMENTA: 
 
Entradas: Fumeiro, Queijos, Pão e outros 
Sopa 
Prato Principal: Posta à D. Roberto 
Sobremesas: Milho Doce com compotas, Fruta da Época, 
Gelado e outros. 
Bebidas da Casa, Café e Digestivo incluídos 
 

 
Após o almoço, viagem para BRAGANÇA - a capital do Nordeste Transmontano - tempo para visita, a pé, da cidade, 
o maior centro populacional do nordeste transmontano, coroada por um castelo que teve origem na antiga 
Brigantia, com um Património Monumental que, embora não seja muito vasto, é de grande valor artístico. Em hora 
a determinar, viagem por MIRANDELA para VILA REAL - a capital e bonita sala de visitas Transmontana. Paragem. 
Regresso ao Porto com chegada prevista às 20h30. 
 

Preço por pessoa: € 60,00 
 

Inclui: Viagem em autopullman de turismo, almoço, visita mencionada, acompanhamento por um representante 

da organização.  

Não inclui: Extras de carácter pessoal e tudo o que não esteja mencionado como incluído. 

Partida sujeita a um mínimo de 25 participantes! 

Informações e reservas: 
Tel. 222 087 520 
Rua Formosa, 325 – 1º - Porto | E-mail: geral@abfamiliar.pt 

 
              Rnavt 1766 


